
Szerződés szám:_____________ 

 

Iktatószám:_________________ 

 

 
 

Ösztöndíj Támogatói Okirat 

 

 

 

Értesítem, hogy a Michalicza Ösztöndíjprogram keretében 

 

Támogatott neve:  

Születéskori név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Állandó lakcím:  

Levelezési cím:   

Adóazonosító jel:  

Számlavezető pénzintézet neve:  

Bankszámlaszám:  

 

(továbbiakban: Támogatott) részéről benyújtott, ________________ azonosító számú 

pályázatot az Országos Kórházi Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ), mint a pályázati eljárás 

lefolytatója (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3., adószám: 15324683-2-43, továbbiakban: 

Támogató) elbírálta, és ösztöndíj támogatásra alkalmasnak minősítette az alábbi feltételek 

mellett. 

A Támogatott számára történő ösztöndíj támogatás részletes feltételei jelen Ösztöndíj 

Támogatói Okiratban (továbbiakban: Okirat) és az annak elválaszthatatlan részét képező 

Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) kerülnek meghatározásra. Az Okirat 

és az ÁSZF együttesen alkotják az ösztöndíj szerződést (továbbiakban: szerződés). 

 

1. Az ösztöndíj támogatás tárgya és hatálya 

 

A szerződéssel érintett szakképesítésre vonatkozó adatok 

 

Mesterképzési szak megnevezése:  kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzési szak 

Szakirány megnevezése:  

Képzés kezdő dátuma:  

Képzés befejezésének várható időpontja:  

Hiányterületen történő egészségügyi 
tevékenység vállalása: 
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Szerződés szám:_____________ 

 

Iktatószám:_________________ 

 

 
 

2. A támogatás forrása, az ösztöndíj mértéke 

 

Az ösztöndíj támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás. Jelen támogatás pénzügyi 

fedezetét az OKFŐ tárgyévi költségvetésében erre a célra meghatározott forrás biztosítja. 

 

Az ösztöndíj mértéke az első tanulmányi félév vonatkozásában_________________ Ft, azaz 

_____________________________ Forint. Az ösztöndíj összege a szerződésben 

meghatározott feltételek szerint változhat, illetve Támogató a folyósítást szüneteltetheti, a 

szerződést megszüntetheti, felbonthatja. 

 

3. Záró rendelkezések 

 

Jelen Okirat 4 db egymással szó szerint megegyező, eredeti magyar nyelvű példányban készült. 

 

Az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott 

mellékletek, továbbá a pályázat részét képező vagy a későbbiekben benyújtott valamennyi 

nyilatkozat, dokumentum, adatszolgáltatás az Okirat elválaszthatatlan része, ezáltal az 

ösztöndíjasra nézve kötelező érvényű. 

 

A támogatási jogviszony jelen Okirat kiállításával jön létre. 

 

Az Okirat az OKFŐ egyoldalú aláírásának napjával lép hatályba. 

 

 

Kelt:….………….…………………… 

 

 

 

................................................ 

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése: 

 

 

................................................ 

                         név, beosztás 

meghatalmazott 

 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

Kapják: 

1 pld. Támogatott 

1 pld. OKFŐ Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság Nyilvántartási és Képzéstámogatási 

Főosztály Szakdolgozói Képzéstámogatási és Továbbképzési Osztály 

1 pld. OKFŐ Költségvetési Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Főosztály 

1 pld. OKFŐ Jogi Igazgatóság Jogi és Igazgatási Főosztály Intézményi Jogi és Szervezési 

Osztály 
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